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(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας
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«Τροποποίηση της με αριθ. 70125 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NIMBLE (δ.ο. thifensulfuron methyl 50% β/β,tribenuron methyl: 25 %
β/β), ως προς τους παρασκευαστές της δραστικής ουσίας tribenuron-methyl, τα εργοστάσια
παρασκευής της δ.ο. tribenuron-methyl, τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. tribenuronmethyl, τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην
αγορά, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις
δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες του
σκευάσματος»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον υπ’ αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το
άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία
για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον
παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου
παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
4. Τον υπ’ αρ. 2020/1182 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2020 για την
τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και
επιστημονική πρόοδο.
5. Τον υπ’ αρ 1272/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
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6. Το ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109
αυτού.
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία
Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20).
9. Τις με αριθ. πρωτ. 4932/130848/18.05.2021 και 5650/146860/03.06.2021 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 70125 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) NIMBLE (δ.ο. thifensulfuron methyl 50% β/β,tribenuron methyl: 25 % β/β), η οποία
χορηγήθηκε την με αρ. πρωτ. 6782/79974/17.07.2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τους
παρασκευαστές της δ.ο. tribenuron-methyl, τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. tribenuron-methyl,
τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. tribenuron-methyl, τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας και
υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης, τα
εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες
βοήθειες του σκευάσματος.
Τα σημεία 1.3, 1.4β), γ), ζ), 9, 10, 11, και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες
Δραστική Ουσία 1
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

thifensulfuron methyl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 96% (β/β) min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα

Σουλφονυλουρίες

Παρασκευαστής

Nufarm Europe GmbH
Parsevalstraße 11,
40468 Düsseldorf
Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ATUL LIMITED Agrochemicals Division,
Atul 396 020, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές
προδιαγραφές
δραστικής ουσίας

της Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thifensulfuron
methyl όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ.
5361/57587 /17.05.2012 αίτηση και τροποποιήθηκαν με την
με αριθμό πρωτ. 1506/46912/15.02.2021 αίτηση της
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
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Δραστική Ουσία 2
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

tribenuron-methyl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 96% (β/β) min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα

Σουλφονυλουρίες

Παρασκευαστής

Nufarm Europe GmbH
Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf
Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της/των
επιχείρησης/επιχειρήσεων:
1) Atul Limited, Agrochemicals Division, Atul 396 020,
Gujarat, Ινδία
2) Jiangsu Institute of Ecomones
95 Huanyuan N. Road,
Economic Development zone,
Jintan, Jiangsu 213200, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tribenuron
ουσίας
methyl όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ.
5361/57587 /17.05.2012 αίτηση και τροποποιήθηκαν με την
με
αριθμό
πρωτ.
4939/130875/18.05.2021
και
4932/130848/18.05.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει
στα αρχεία της ΣΕΑ.
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
BI.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310568656, 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr, l.vellis@efthymiadis.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
στην αγορά:
BI.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310568656, 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος

Δραστική ουσία 1 : Thifensulfuron methyl: 50% β/β
Δραστική ουσία 2 : Tribenuron methyl: 25 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: : 21,9 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε
με την με αριθ. πρωτ. 5361/57587 /17.05.2012 αίτηση και
τροποποιήθηκε
με
την
με
αριθμό
πρωτ.
1506/46912/15.02.2021 και 4932/130848/18.05.2021 αίτηση
της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

9

Εικονογράμματα
κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ
GHS08

GHS09

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει Tribenuron methyl, 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl] benzoic acid methyl ester; methyl 2-(3(4-methoxy-6-methyl1,3,5-triazin-2-yl)3methylureidosulfonyl)benzoate.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Ρ401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/
ατμούς/ εκνεφώματα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. Να
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη
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Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
σε θέση που να διευκολύνεται η αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν
Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
P314: Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο
νερό μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς το χημικό. Απομακρύνετε τους
φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός
των ματιών επιμένει: Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε το δέρμα καλά με νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός του
δέρματος: Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε
εμετό. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό.
Αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν
γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

II.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 6782/79974/17.07.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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